
 

 

 املنشآت جمموعات إعسار بشأن نموذجيال األونسيرتال قانون
  

   األساسية األحكام -ألف اجلزء  
   عامة أحكام -1 الفصل  
 الديباجة  

من هذا القانون هو توفري آليات فعالة ملعاجلة حاالت اإلعسااااااااااااااا  ال   الغرض 
 متس أعضاء جمموعة منشآت، وذلك من أجل حتقيق األهداف التالية: 

بني احملاكم والسااااااااااااااخرات املذت ااااااااااااااة األ ر    هذ  الدولة  التعاون )أ( 
 والدول األجنبية املعنية بتخك احلاالت؛ 

   األجنبية والدول الدولة هذ    املعيَّنني اإلعسااااا  ممثخي بني التعاون )ب( 
 احلاالت؛ تخك

 جلزء أو بكامخها منشاااآت جملموعة اإلعساااا  بشااا ن مجاعي حل وضااا  )ج( 
 متعددة؛ دول   احلدود عرب وتنفيذ  احلل هبذا واالعرتاف منها

عادلة  إدا ة املنشااااآت جمموعة أبعضاااااءاملتعخقة  اإلعسااااا  حاالت إدا ة )د( 
 وسااااائر املنشااااآت جمموعة   األعضاااااء أولئك دائين كل  م اااااح حتمي وانجعة  اااافةمنو 

 املدينون؛ ذلك   مبن املعنيني، األشذاص
 أعضاااااااااااااااء وعمخياات ملوجودات الكخياة اإلمجالياة القيماةوتعظيم  محاية (ه) 
 ل؛كك  املنشآت وجملموعة اإلعسا  من املتضر ين املنشآت جمموعة

إنقاذ جمموعات املنشااااااااآت املتعثرة ماليما، مبا ثمي االسااااااااتثما   تيسااااااااري )و( 
 العمالة؛  وثافظ عخى

الوافية مل اااااااااااح دائين كل عضااااااااااو من أعضاااااااااااء اجملموعة  احلمايةتوفري  )ز( 
 املشا كني   حل إعسا ي مجاعي ومل اح سائر األشذاص املعنيني. 

 
 النطاق -1 املادة  

هذا القانون عخى جمموعات املنشاااآت حيثما اساااتجهخء إجراءات إعساااا   ينربق -1
وإدا هتا  اإلجراءات تساايري تخك ساابل بشاا ن عضااو واحد أو أكثر من أعضااائها، ويتناول

 . والتعاون فيما بينها
 ختضااا  ال  الكياانت أنواع تجد ج]ااااااااااااااااابينربق هذا القانون عخى أي إجراء يتعخق  ال -2

 مثل ،القانون هذا من اساااااتثنائها   الدولة هذ  وترغب الدولة ذ ه    اص إعساااااا  لنظام
 .[الت مني شركات أو امل ا ف
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 التعاريف -2 املادة  
 :القانون هذا ألغراض 
د هبا أيل كيان، ب ااااااارف النظر عن شاااااااكخ  القانو ،  )أ(  "املنشااااااا ة" يجق ااااااا،

 ميا س أنشرة اقت ادية وميكن أن خيض  لقانون اإلعسا ؛ 
د هبا منشاااااا  ن أو أكثر ترتبران معا  بر    )ب(  "جمموعة املنشااااااآت" يجق اااااا،

 السيررة أو حب ة كبرية من املخكية؛ 
د هبا القد ة عخى تقرير الساااياساااات التشاااغيخية واملالية  )ج(  "السااايررة" يجق ااا،

 لخمنش ة، برريقة مباشرة أو غري مباشرة؛ 
د ب  أيل منشااااااا ة تشاااااااكل جزءا  من  )د(  "عضاااااااو جمموعة منشاااااااآت" يجق ااااااا،

 جمموعة منشآت؛ 
د" اجملموعة"ممثل  (ه)   عخى يؤذن ل ، ولو كيان  أو شااااااااااذ  أيل  ب  يجق اااااااااا،
 ختريري؛ إلجراء ممثل   ب فت   لت رف مؤقَّء، أساس

 مقرتحات جمموعة أو معد مقرتح ب  يجق ،د" اجلماعي اإلعسا ي"احلل  )و( 
 كل  أو بعض ت اااااااااااااافية أو بي  أو تنظيم إعادة أجل من ختريري، إجراء إطا    معدة

 محاية بغية املنشااااااااآت، جمموعة أعضاااااااااء من أكثر أو واحد عضااااااااو وعمخيات موجودات
 تعزيز أو تسااييخها أو صااو ا أو املعنيني املنشااآت جمموعة ألعضاااء الكخية اإلمجالية القيمة
 قيمتها؛

"اإلجراء التذريري" يق ااد ب  إجراء  ئيسااي يسااتهل بشاا ن عضااو    )ز( 
 جمموعة منشآت بشر  ما يخي: 

أن يشااااااا ك   ذلك اإلجراء الرئيسااااااي عضااااااو واحد آ ر أو أكثر من  ‘1’ 
 ملنشآت بغرض وض  حل إعسا ي مجاعي وتنفيذ ؛أعضاء جمموعة ا

يكون عضااااااااو جمموعة املنشااااااااآت اياضاااااااا  ل جراء الرئيسااااااااي عخى  أن ‘2’ 
 األ جح مشا كا  ضرو ًّيم وأساسيما   ذلك احلل اإلعسا ي اجلماعي؛ 

 لخمجموعة؛ ممثل عجنيِّ  قد يكون أن ‘3’ 
، جيوز لخمحكمة أن تعرتف ‘3’ إىل‘ 1’)ز(  الفرعية الفقرات أحكام مبقتضااااايات و هنا  

إبجراء ما عخى أن  إجراء ختريري إذا كان ذلك اإلجراء قد ح اااااااال عخى موافقة  كمة 
هلا والية قضااااائية عخى إجراء  ئيسااااي مسااااتهل بشاااا ن عضااااو   جمموعة املنشااااآت لغرض 

 املق ود   هذا القانون؛ عىنوض  حل إعسا ي مجاعي  مل
 ولو ياجتَّذذ، إدا ي أو قضائي مجاعي إجراء ب  يجق ،د" اإلعسا "إجراء  )ح( 
 في ، ختضاااااااا  كانء  أو في ، وختضاااااااا   إلعسااااااااا ، يت اااااااال بقانون عمل   مؤقَّتة، ب اااااااافة
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 جانب من اإلشااااراف أو لخمراقبة وأعمال  املنشااااآت جمموعة   املدين العضااااو موجودات
 الت فية؛ أو التنظيم إعادة بغرض أ ر  خمت ة سخرة أو  كمة

د" اإلعسااااا "ممثل  ) (   ب اااافة ولو ل ، يؤذن كيان  أو شااااذ  أيل  ب  يجق اااا،
 العضاااااااااااااو موجودات تنظيم إعادة عمخية إدا ة إعساااااااااااااا ، إجراء  لل يتوىل، أبن مؤقَّتة،
 إلجراءات كممثل  الت اااااااااارف أو ت اااااااااافيتها، أو أعمال  أو املنشااااااااااآت جمموعة   املدين

 اإلعسا ؛
د ب  إجراء  )ي(  إعساااا  جيري   الدولة ال  يوجد "اإلجراء الرئيساااي" يجق ااا،

 فيها مركز امل اح الرئيسية لخعضو املدين   جمموعة املنشآت؛ 
 الرئيسي، اإلجراء غري إعسا ، إجراء ب  يجق ،د" الرئيسي غري"اإلجراء  )ك( 

   املق ود  ملعىن مؤسسة املنشآت جمموعة   املدين لخعضو فيها يكون دولة   جيري
 املادة؛ هذ  من)ل(  الفرعية الفقرة

د"مؤسااااسااااة"  )ل(     املدين العضااااو في  ينفذ عمخيات مكان أيل  هبا يجق اااا،
 أو وسااااااااخ  بشاااااااارية موا د  سااااااااتذدام عا ض غري اقت ااااااااادًّيم  نشاااااااااطا   املنشااااااااآت جمموعة
 . دمات

 
 الدولة هلذه الدولية االلتزامات -3 املادة  

 من أيّ   عن انشااااااااااا  الدولة هذ  عخى التزام أيِّ  م  القانون هذا يتعا ض عندما 
 أو واحدة دولة م  فيها طرفا   تكون ال  االتفاقات أشااااااااااكال من شااااااااااكل أو املعاهدات

 .االتفاقات أو املعاهدات تخك ملقتضيات الغخبة تكون األ ر ، الدول من أكثر
 

  املشرتعةالوالية القضائية للدولة  -4 املادة  
   منشااااآت جمموعة   األعضاااااء ألحد الرئيسااااية امل اااااح مركز وجود حال   

 :يخي مما أيّ   إىل يرمي ما القانون هذا   ليس الدولة، هذ 
 من العضااااو ذلك خي  فيما الدولة هذ  حملاكم القضااااائية الوالية تقييد )أ( 
  املنشآت؛ جمموعة أعضاء

( إقرا  أو موافقااة أو إذن أيل  ذلااك  )مبااا  إجراء أو عمخيااة أيِّ  تقييااد )ب( 
   املنشااآت جمموعة أعضاااء من العضااو ذلك مشااا كة خي  فيما الدولة هذ    الزمني
  أ ر ؛ دولة   وضع  جيري مجاعي إعسا ي حل

اسااااااتهلل إجراءات إعسااااااا    هذ  الدولة، إذا كانء الزمة أو  تقييد )ج( 
 مرخوبة؛ 
 يتعخق فيما الدولة هذ    إعسااااااااا  إجراءات  سااااااااتهلل إلزام إنشاااااااااء )د( 

 .القبيل هذا من إلزام يوجد ال عندما املنشآت جمموعة أعضاء من العضو بذلك
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 املختصَّة السلطة أو احملكمة -5 املادة  
املهامَّ الوظيفية، املشااااا  إليها   هذا القانون فيما يتعخق  العرتاف إبجراء  تؤدي 

دَّد ختريري أجنيب والتعاون م  احملاكم وممثخي اإلعساااااااااااا  وأي ممثل معنيَّ لخمجموعة  ]حتج
احملكمة أو احملاكم أو السخرة أو السخرات املذت ة أبداء هذ  املهام الوظيفية   الدولة 

 . [املشرتعة
  

 االستثناء املتعلق ابلنظام العام  -6 املادة  
  هذا القانون ما مين  احملكمة من  فض اختاذ إجراء خيضاااااااا  هلذا القانون  ليس 

 إذا كان واضحا  أنَّ ذلك اإلجراء خمالف لخنظام العام   هذ  الدولة. 
 

 التفسري  -7 املادة  
 عخى التشاااااااجي  ولضااااااارو ة الدويل ملنشااااااائ  القانون هذا تفساااااااري   االعتبا  يوىل،  
 .النية حسن والتزام موحَّدا   تربيقا   تربيق 

 
 أخرى قوانني مبوجب اإلضافية املساعدة -8 املادة  

 مساعدة تقدمي   اإلعسا  ممثل أو احملكمة سخرة يقيِّد ما القانون هذا   ليس 
 .الدول هذ    أ ر  قوانني مبوجب جمموعة ممثل إىل إضافية

  
  والتنسيق التعاون -2 الفصل  
 األخرى واحملاكم الدولة هذه يف كما احمل بني املباشر واالتصال التعاون -9 املادة  

 للمجموعة معنيَّ  ممثل وأي اإلعسار وممثلي
 م  ممكن حد أق ااااى إىل احملكمة تتعاون، 1 املادة   إليها املشااااا  املسااااائل   -1

 طريق عن وإمَّا مباشاااارة إمَّا لخمجموعة، معنيَّ  ممثل وأي اإلعسااااا  وممثخي األ ر  احملاكم
 توجيهات عخى بناء ليت اااااارف معنيَّ  آ ر شااااااذ  أو الدولة هذ    يعنيَّ  إعسااااااا  ممثل

 .احملكمة
 ممثل أي أو اإلعسا  ممثخي أو األ ر   حملاكم مباشرة االت ال لخمحكمة ثق -2

احملاكم وهؤالء  هذ  من مباشاااااااااااااارة املساااااااااااااااعدة أو املعخومات طخب أو لخمجموعة، معنيَّ 
 .املمثخني

 
 9 املادة مبقتضى ممكن مدى أقصى إىل التعاون -10 املادة  

 مبا مناساابة، وساايخة أبيِّ  ممكن مد  أق ااى إىل التعاون جيوز، 9 املادة ألغراض 
 :ذلك  

 املعخومات أبيِّ وسيخة تعتربها احملكمة مناسبة؛  إبلغ )أ( 
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 ممثل أي أو اإلعساااااااااااا  مبمثل أو أ ر  مبحاكم االت اااااااااااال   املشاااااااااااا كة )ب( 
 لخمجموعة؛ معنيَّ 

 عخيها؛ واإلشراف املنشآت جمموعة أعضاء شؤون إدا ة تنسيق )ج( 
 جمموعة أبعضاء يتعخق فيما املستهخة املتزامنة اإلعسا  إجراءات تنسيق )د( 
 املنشآت؛
 شذ  أو هيئة لخت رف بناء عخى توجيهات احملكمة؛  تعيني (ه) 
 املت ااااااااخة اإلعسااااااااا  إجراءات بتنساااااااايق املتعخقة االتفاقات وتنفيذ إقرا  )و( 
 إعساا ي حل يوضا  عندما ذلك   مبا املنشاآت، جمموعة أعضااء من أكثر أو بعضاوين
 مجاعي؛
التكاليف املرتبرة  وتدبريبني احملاكم فيما يتعخق بكيفية توزي   التعاون )ز( 

  لتعاون واالت االت؛
الوسااااااطة، أو التحكيم مبوافقة األطراف، لتساااااوية املنازعات  اساااااتذدام )ح( 

 املتعخقة  ملرالبات بني أعضاء جمموعة املنشآت؛ 
 ة املنشآت؛ ة املرالبات وتقدميها بني أعضاء جمموععخى معاجل املوافقة ) ( 
 لتقدمي املتقاط  لخمرالبات من جانب أعضاااااااااااااااء جمموعة  االعرتاف )ي( 
 أو  لنيابة عنهم؛  ودائنيهماملنشآت 
تود أن تد ج قائمة أبشاااااااكال أو أمثخة إضاااااااافية  املشااااااارتعة]لعلَّ الدولة  )ك( 
 .لختعاون[

 
 9 املادة مبقتضى االتصاالت أتثري تقييد -11 املادة  

، ثق لخمحكمة   مجي  األوقات أن 9يتعخق  الت اااااالت مبقتضااااى املادة  فيما -1
فيما يتعخق  ملسااااااائل املعروضااااااة عخيها  لية  مةسااااااتقل صاااااالحياهتا ا ت اااااااصااااااها و متا س 

 أمامها.  وسخوك األطراف املاثخة
 :9 املادة من 2 لخفقرة وفقا   االت االت   احملكمة مشا كة ضمنا   تعين ال -2

ا حلم  أو ال  تنااااز  )أ(   أو صاااااااااااااالحياااات أيَّ  خي  فيماااا احملكماااة من توفيقيااام
  سخرات؛ أو مسؤوليات
  احملكمة؛ عخى معروضة مس لة أليِّ  موضوعيما حسما   )ب( 
  اإلجرائية؛ أو املوضوعية حقوق  من أيّ   عن األطراف من أيّ   من تنازال   )ج( 
  احملكمة؛ عن ال اد ة األوامر من أيّ   مفعول من انتقاصا   )د( 
  االت االت؛   املشا كة األ ر  احملاكم ال ت اص  ضوعا   (ه) 
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 .املشا كة احملاكم ال ت اص زًّيدة أو توسي  أو تقييد أيَّ  )و( 
 

 االستماع جلسات تنسيق -12 املادة  
 لخمحكمة تنظيم جخسة استماع بتنسيق م   اكم أ ر .  جيوز -1
صاااااااااون احلقوة املوضاااااااااوعية واإلجرائية لةطراف وا ت ااااااااااص احملكمة من  كنمي -2

قة   لل توصااااال األطراف إىل اتفاة عخى الشااااارو  ال  تنظم جخساااااات االساااااتماع املنساااااَّ
 االتفاة.  وإقرا  احملكمة ذلك

 التوصل عن مسؤولة احملكمة تظل االستماع، جخسات تنسيق بغض النظر عن -3
 .عخيها املعروضة املسائل بش ن اياص قرا ها إىل
  

 التعاون واالتصال املباشر بني ممثل اجملموعة وممثلي اإلعسار واحملاكم  -13 املادة  
ممثل اجملموعة املعنيَّ   هذ  الدولة،   مما سااااااااة وظائف  و هنا  إبشااااااااراف  يتعاون -1

احملكمة، م  احملاكم األ ر  وممثخي إعسا  أعضاء جمموعة املنشآت اآل رين إىل أق ى 
 حد ممكن من أجل تسهيل وض  حل إعسا ي مجاعي وتنفيذ . 

كمة، االت ااااااااال ملمثل اجملموعة، لد  مما سااااااااة وظائف  و هنا  إبشااااااااراف احمل ثق -2
املباشاااااااار  حملاكم األ ر  وممثخي إعسااااااااا  أعضاااااااااء جمموعة املنشااااااااآت اآل رين أو طخب 

 املعخومات أو املساعدة مباشرة منهم. 
 

 الدولة هذه يف املعنيَّ  اإلعسار ممثل بني املباشر واالتصال التعاون -14 املادة  
 معنيَّ  ممثل وأي اآلخرين املنشآت جمموعة أعضاء إعسار وممثلي األخرى واحملاكم

 للمجموعة
 مما سااااااة   ممكن، حد أق ااااااى إىل الدولة هذ    املعنيَّ  اإلعسااااااا  ممثل يتعاون -1

 جمموعة أعضااااااااااااء إعساااااااااااا  وممثخي األ ر  احملاكم م  احملكمة، إبشاااااااااااراف و هنا   وظائف 
 .لخمجموعة معنيَّ  ممثل وأي اآل رين املنشآت

 إبشااااااراف و هنا   وظائف  مما سااااااة لد  الدولة، هذ    املعنيَّ  اجملموعة ملمثل ثق -2
 املنشااااااآت جمموعة أعضاااااااء إعسااااااا  وممثخي األ ر   حملاكم املباشاااااار االت ااااااال احملكمة،
 .منهم مباشرة املساعدة أو املعخومات طخب أو لخمجموعة معنيَّ  ممثل وأي اآل رين

 
 14و 13 املادتني مبقتضى ممكن مدى أقصى إىل التعاون -15 املادة  

 وساااااايخة أبيِّ  ممكن مد  أق ااااااى إىل التعاون جيوز، 14و 13 املادتني ألغراض 
 :ذلك   مبا مناسبة،
 عنها، واإلف اااااح املنشااااآت جمموعة أبعضاااااء اياصااااة املعخومات تبادل )أ( 
 السرية؛ املعخومات حلماية مناسبة ترتيبات اختاذ شريرة
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 املتعخقة اإلعساااااااااااا  إجراءات تنسااااااااااايق بشااااااااااا ن اتفاقات عخى التفاوض )ب( 
 إعساا ي حل يوضا  عندما ذلك   مبا املنشاآت، جمموعة أعضااء من أكثر أو بعضاوين
 مجاعي؛
 وممثخي الدولة هذ    املعنيَّ  اإلعسااااااااااااااا  ممثل بني املسااااااااااااااؤوليات توزي  )ج( 
 لخمجموعة؛ معنيَّ  ممثل وأي اآل رين اجملموعة أعضاء إعسا 

 إدا ة شؤون أعضاء جمموعة املنشآت واإلشراف عخيها؛  تنسيق )د( 
 .االقتضاء عند مجاعي، إعسا ي حل وتنفيذ وض  عخى العمل تنسيق (ه) 

 
 صالحية إبرام اتفاقات لتنسيق إجراءات اإلعسار  -16 املادة  

 تنسااااايق بشااااا ن اتفاقات إبرام لخمجموعة معنيَّ  ممثل وأليِّ  اإلعساااااا  ملمثل جيوز 
 ذلك   مبا املنشااآت، جمموعة أعضاااء من أكثر أو بعضااوين املت ااخة اإلعسااا  إجراءات
 .مجاعي إعسا ي حل يوض  عندما

  
 نفسه اإلعسار ممثل أو وحيد إعسار ممثل تعيني -17 املادة  

 أو وحيد ممثل بتعيني يتعخق فيما األ ر  احملاكم م  تنساااااااااااااق أن  كمة ألي جيوز 
 أعضاااااااء خت  ال  اإلعسااااااا  إجراءات وتنساااااايق إلدا ة ب  واالعرتاف نفساااااا  اإلعسااااااا  ممثل

 .واحدة منشآت جمموعة
  

 هذه يف املستهل اإلعسار إجراء يف املنشآت جمموعة أعضاء مشاركة -18 املادة  
 الدولة

، إذا استهل إجراء إعسا    هذ  الدولة بش ن عضو   2أبحكام الفقرة   هنا   -1
جمموعة منشااآت يوجد مركز م اااحل  الرئيسااية   هذ  الدولة، جاز أليِّ عضااو آ ر   
اجملموعة أن يشااا ك   إجراء اإلعسااا  ذاك بغرض تيسااري التعاون والتنساايق مبوجب هذا 

 مجاعي وتنفيذ .  وض  حل إعسا ي وال سيما من أجلالقانون، 
لعضو جمموعة املنشآت الذي يوجد مركز م احل  الرئيسية   دولة أ ر   جيوز -2

، إالَّ إذا حظرت  كمة   تخك 1أن يشاااااا ك   إجراء اإلعساااااا  املشاااااا  إلي    الفقرة 
 الدولة األ ر  قيام  بذلك. 

 اإلعسااا  إجراء   املنشااآت جمموعة أعضاااء من آ ر عضااو أيِّ  مشااا كة تكون -3
 مشا كت  يبدأ أن املنشآت جمموعة لعضو وجيوز. طوعية مشا كة 1 الفقرة   إلي  املشا 

 .اإلجراء ذلك مراحل من مرحخة أيِّ    املشا كة عدم خيتا  أن أو
 1 الفقرة   إلي  املشا  اإلعسا  إجراء   املشا ك املنشآت جمموعة لعضو ثق -4

 املسائل بش ن اإلجراء ذلك   إلي  واالستماع كتابية  مذكرات وتقدميأمام احملكمة  املثول
 تؤدي وال. وتنفيذ  مجاعي إعسااا ي حلّ   وضاا    املشااا كة ل  وثق م اااحل ، متس ال 
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 القضائي لل ت اص  ضوع  إىل اإلجراء ذلك   املنشآت جمموعة عضو مشا كة جمرد
 .املشا كة بتخك يت ل ال غرض أليِّ  الدولة هذ  حملاكم
 حلّ   وضااااااا  بشااااااا ن املتذذة  إلجراءات املشاااااااا ك املنشاااااااآت جمموعة عضاااااااو يجبخَّغ -5

 .مجاعي إعسا ي
  

 إطار يف املتاحة االنتصافية والتدابري اجملموعة ممثل تعيني -3 الفصل  
 الدولة هذه يف ختطيطي إجراء

 
 انتصافية تدابري التماس صالحية وختويله اجملموعة ممثل تعيني -19 املادة  

 املادة من‘ 2’و‘ 1’الفرعية )ز(  الفقرة   الوا دة الشااااااااارو  اساااااااااتيفاء حال   -1
 إىل تعيين  عند اجملموعة ممثل ويسااااااااااااااعى. لخمجموعة ممثل   تعنيِّ  أن لخمحكمة جيوز، 2

 .وتنفيذ  مجاعي إعسا ي حل وض 
 اجملموعة ممثل خيوَّل وتنفيذ ، مجاعي إعسااااااا ي حل وضاااااا  املساااااااعدة عخى بغية -2

 .20 واملادة املادة هذ  أحكام مبقتضى الدولة هذ    انت افية تدابري التماس صلحية
 اإلجراء عن  لنيابة أجنبية دولة   الت اااااااااااااارف صاااااااااااااالحية اجملموعة ممثل خيوَّل -3

 :يخي مبا القيام وخباصة التذريري،
 لخمساااااعدة االنت ااااافية والتدابري التذريري  إلجراء االعرتاف التماس )أ( 

 وتنفيذ ؛ مجاعي إعسا ي حل وض ى خع
املشاااااااا كة   إجراء أجنيب يتعخق بعضاااااااو   جمموعة املنشاااااااآت  التماس )ب( 

 مشا ك   اإلجراء التذريري؛ 
 غري املنشآت جمموعة   بعضو يتعخق أجنيب إجراء   املشا كة التماس )ج( 
 .التذريري اإلجراء   مشا ك

 
 التخطيطي لإلجراء املتاحة االنتصافية التدابري -20 املادة  

 أو تنفيذ  أو مجاعي إعساااااااا ي حل وضااااااا  إمكانية عخى فاظلخح يخزم ما بقد  -1
أو  في  يشاااا ك أو ختريري إلجراء خيضااا  املنشاااآت جمموعة   عضاااو موجودات حلماية

 جيوز قيمتها، تعزيز أو تساااااييخها أو تخك املوجودات أو امل ااااااح صاااااون أوم ااااااح دائني  
 ما منها مناساابة، انت ااافية تدابري أي متنح أن اجملموعة، ممثل طخب عخى بناء لخمحكمة،

 :يخي
 املنشآت؛ جمموعة عضو موجودات عخى التنفيذ وقف )أ( 
 املنشااااآت جمموعة عضااااو موجودات من أيّ   مخكية نقل   احلق تعخيق )ب( 

 آ ر؛ حنو عخى فيها الت رف أو  هنها أو
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 املتعخقة املنفردة اإلجراءات أو املنفردة الدعاو  اساااااااتمرا  أو بدء وقف )ج( 
   وم ؛ أو التزامات  أو حقوق  أو املنشآت جمموعة عضو مبوجودات
 جمموعة عضااااااو موجودات بعض أو كل  تسااااااييل أو إدا ة مهمة إسااااااناد )د( 
 احملكمة، تعين  آ ر شذ  أيِّ  إىل أو اجملموعة ممثل إىل الدولة هذ    الكائنة املنشآت
 قيمتها؛ تعزيز أو تسييخها أو صو ا أو املوجودات تخك محاية أجل من وذلك

التدابري اللزمة السااااااااتجواب الشااااااااهود أو مج  األدلة أو تسااااااااخيم  اختاذ (ه) 
املعخومات املتعخقة مبوجودات عضو جمموعة املنشآت أو شؤون  أو حقوق  أو التزامات  أو 

   وم ؛ 
 أعضااااااااااااااء من مشاااااااااااااا ك بعضاااااااااااااو تتعخق إعساااااااااااااا  إجراءات أيِّ  وقف )و( 
 املنشآت؛ جمموعة

ويل عضااو جمموعة املنشااآت، واإلذن عخى الرتتيبات املتعخقة بتم املوافقة )ز( 
 بتقدمي التمويل   إطا  ترتيبات التمويل هذ ؛ 

 مبوجب اإلعسا  ملمثل متاحا يكون قد إضا  انت ا  تدبري أيِّ  منح )ح( 
 .الدولة هذ  قوانني
جيوز منح تاادبري انت اااااااااااااااا  مبقتضااااااااااااااى هااذ  املااادة فيمااا يتعخق  ملوجودات  ال -2

الدولة واياصااااة أبيِّ عضااااو   جمموعة املنشااااآت يشااااا ك    والعمخيات الكائنة   هذ 
إجراء ختريري إذا مل يكن ذلك العضااو   جمموعة املنشااآت  اضااعا  إلجراء إعسااا ، ما 
مل يكن الغرض من عدم اسااااااااااااااتهلل إجراءات اإلعسااااااااااااااا  هو التقخيل إىل أد  حد من 

 حاالت استهلل إجراءات اإلعسا  مبقتضى هذا القانون. 
   بعضااااااااو واياصااااااااة الدولة هذ    الكائنة والعمخيات  ملوجودات يتعخق افيم -3

 تدبري أيِّ  منح جيوز ال أ ر ، دولة   الرئيساااااية م ااااااحل  مركز يوجد املنشاااااآت جمموعة
 إجراءات إدا ة يعرقل ال االنت ااا  التدبري ذلك كان  إذا إالَّ  املادة هذ  مبقتضااى انت ااا 
 .األ ر  الدولة تخك   جتري ال  اإلعسا 

  
 ةاالنتصافي برياوالتد ةالتخطيطي اتابإلجراء االعرتاف -4 الفصل  

  ةاألجنبي
 طلب االعرتاف ابإلجراء التخطيطي األجنيب  -21 املادة  

ملمثل اجملموعة أن يقدم طخبا    هذ  الدولة بشاااااااااااااا ن االعرتاف  إلجراء  جيوز -1
 مثل من أجخ . امل هذا التذريري األجنيب الذي عنيِّ 

 :يخي مبا مشفوعا   االعرتاف طخب يكون -2
 أو اجملموعة؛ ممثل تعيني قرا  من م دَّقة صو ة )أ( 
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  اجملموعة؛ ممثل تعيني تثبء األجنبية احملكمة من شهادة )ب( 
 عدم حال   احملكمة، تقبخ  اجملموعة ممثل تعيني عخى آ ر دليل أي )ج( 

 )ب(.و)أ(  الفرعيتني الفقرتني   إليهما املشا  الدليخني وجود
 :يخي مبا أيضا   مشفوعا   االعرتاف طخب ويكون -3

ثدد هوية كل عضاااو من أعضااااء جمموعة املنشاااآت املشاااا كني    بيان )أ( 
 اإلجراء التذريري األجنيب؛ 

ثدد مجي  أعضاااااااء جمموعة املنشااااااآت ومجي  إجراءات اإلعسااااااا   بيان )ب( 
أعضااااء جمموعة املنشاااآت املشاااا كني   بشااا ن  خءاساااتهأ ا املعروف لد  ممثل اجملموعة 

 األجنيب؛  اإلجراء التذريري
 ل جراء اياضااا  اجملموعة لعضاااو الرئيساااية امل ااااح مركز أبنَّ  يفيد انبي )ج( 
 من وأنَّ  التذريري، اإلجراء ذلاااك فيهاااا جيري ال  الااادولاااة   يق  األجنيب التذريري

 جمموعاااة ألعضاااااااااااااااااء الكخياااة اإلمجاااالياااة القيماااة زًّيدة إىل اإلجراء ذلاااك يؤدي أن املرجَّح
 .في  املشا كني أو اإلجراء لذلك اياضعني املنشآت

مة الواثئق ترمجة ترخب أن لخمحكمة جيوز -4  لغة إىل االعرتاف لرخب دعما   املقدَّ
 .الدولة هلذ   مسية
جمرد تقااادمي ممثااال اجملموعااة طخباااا  مبوجااب هااذا القاااانون إىل  كماااة   هااذ   إنَّ  -5

ِض  ممثل اجملموعة لل ت اص القضائي حملاكم هذ  الدولة أليِّ  الدولة ال غرض آ ر خيج
 الذي قدَّم .  غري الرخب

 سواء االعرتاف، لرخب دعما   املقدَّمة الواثئق صحة تفرتض أن لخمحكمة جيوز -6
 .تكن مل أو قانوان   م دَّقة كانء

  
املؤقَّتة اليت جيوز منحها إثر تقدمي طلب االعرتاف  التدابري االنتصافية -22 املادة  

 األجنيب  ابإلجراء التخطيطي
وقااء تقاادمي طخااب االعرتاف إبجراء  منجيوز لخمحكمااة،  لل الفرتة املمتاادة  -1

ختريري أجنيب وإىل أن ياجب،ءَّ   الرخب، عندما تكون هناك حاجة ماسة إىل منح تدبري 
انت ااااااااااااااا  لخحفاظ عخى إمكانية وضاااااااااااااا  حل إعسااااااااااااااا ي مجاعي أو تنفيذ  أو حلماية 

م ااااح  موجودات عضاااو   جمموعة املنشاااآت خيضااا  إلجراء ختريري أو يشاااا ك في  أو
 بناء، متنح أنأو تسااااييخها أو تعزيز قيمتها،  و صااااون تخك املوجودات أو امل اااااحدائني  أ
 :يخي ما ذلك   مبا مؤقء، طاب  ذا انت افيما تدبريا   اجملموعة، ممثل طخب عخى

 املنشآت؛ جمموعة عضو موجودات عخى التنفيذ وقف )أ( 
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 املنشااااآت جمموعة عضااااو موجودات من أيّ   مخكية نقل   احلق تعخيق )ب( 
 آ ر؛ حنو عخى فيها الت رف أو  هنها أو

 املنشآت؛ جمموعة بعضو تتعخق إعسا  إجراءات أيِّ  وقف )ج( 
 املتعخقة املنفردة اإلجراءات أو املنفردة الدعاو  اساااااااتمرا  أو بدء وقف )د( 
   وم ؛ أو التزامات  أو حقوق  أو املنشآت جمموعة عضو مبوجودات
 ظروف حبكم أو طبيعتها حبكم تكون، ال  املوجودات محاية أجل من (ه) 
 تخك وصاااااااااااون أ ر ، خماطر تتهددها أو قيمتها، لتد  عرضاااااااااااة أو لختخف قابخة أ ر ،

 بعض أو كل  تساااااااااااييل أو إدا ة مهمة إساااااااااااناد قيمتها، تعزيز أو تساااااااااااييخها أو املوجودات
   املعنيَّ  اإلعسااااااا  ممثل إىل الدولة هذ    الكائنة املنشااااااآت جمموعة عضااااااو موجودات

 أو كل  تساااااااااااييل أو إدا ة عخى قاد  غري ذاك اإلعساااااااااااا  ممثل يكون وحيثما. الدولة هذ 
 املهمة هذ  إسناد جيوز الدولة، هذ    الكائنة املنشآت جمموعة عضو موجودات بعض
 احملكمة؛ تعين  آ ر شذ  أليِّ  أو اجملموعة ممثل إىل

سااااااااتجواب الشااااااااهود أو مج  األدلة أو تسااااااااخيم التدابري اللزمة ال اختاذ )و( 
املعخومات املتعخقة مبوجودات عضو جمموعة املنشآت أو شؤون  أو حقوق  أو التزامات  أو 

   وم ؛ 
عخى الرتتيبات املتعخقة بتمويل عضااو جمموعة املنشااآت، واإلذن  املوافقة )ز( 

 بتقدمي التمويل   إطا  ترتيبات التمويل هذ ؛ 
 قوانني مبوجب اإلعسا  ملمثل متاحا يكون قد إضا  انت ا  تدبري أيِّ  منح )ح( 

 .الدولة هذ 
 املتعخقة  إلشعا .[ املشرتعة]تجد ،ج أحكام الدولة  -2
 طخب   البء عند املادة هذ  مبقتضااى املمنوح االنت ااا  التدبري لمفعو  ينتهي -3

 .24 املادة من)أ(  1 الفقرة أحكام مبقتضى التدبري ميدَّد مل ما االعرتاف،
  ملوجودات يتعخق فيمااا املااادة هااذ  مبقتضااااااااااااااى انت اااااااااااااااا  تاادبري منح جيوز ال -4

   يشااااا ك املنشااااآت جمموعة   عضااااو أبيِّ  واياصااااة الدولة هذ    الكائنة والعمخيات
 إلجراء  اضاااااااااعا   املنشاااااااااآت جمموعة   العضاااااااااو ذلك يكن مل إذا أجنيب ختريري إجراء

 من حد أد  إىل التقخيل هو اإلعسااااااااا  إجراء بدء عدم من الغرض يكن مل ما إعسااااااااا ،
 .القانون هذا مبقتضى اإلعسا  إجراءات استهلل حاالت

هذ  املادة إذا أحكام لخمحكمة أن ترفض منح تدبري انت ااااااااا  مبقتضااااااااى  جيوز -5
مكان مركز امل اااح   كان من شاا ن هذا التدبري عرقخة إدا ة إجراءات اإلعسااا  اجلا ية 

 الرئيسية لعضو   جمموعة منشآت يشا ك   اإلجراء التذريري األجنيب. 
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 يب االعرتاف ابإلجراء التخطيطي األجن -23 املادة  
 :التالية احلاالت   األجنيب التذريري  إلجراء يجعرتف -1

من  3و 2كان طخب االعرتاف يفي  الشرتاطات الوا دة   الفقرتني   إذا )أ( 
 ؛ 21املادة 

كان إجراء  ختريريما  ملعىن املق اااااااااااااود   الفقرة الفرعية )ز( من املادة   إذا )ب( 
 ؛ 2

 .5 املادة   إليها املشا  احملكمة إىل الرخب قجدِّم إذا )ج( 
 .ممكن وقء أقرب   األجنيب التذريري  إلجراء االعرتاف طخب   ياجب،ءل  -2
 متوافرة غري االعرتاف منح مرب ات أنَّ  ثبء إذا إ اؤ  أو االعرتاف تعديل جيوز -3

 .قائمة تعد مل أو جزئيما، أو كخيما
، يبخِّغ ممثلج اجملموعة احملكمة، مبا يسااتجدل من تغيريات أساااسااية 3الفقرة  ألغراض -4

عخى حااااالااااة اإلجراء التذريري األجنيب أو عخى حااااالااااة تعييناااا  هو بعااااد تقاااادمي طخااااب 
ر عخى التدبري االنت اااااااااا  املمنوح عخى أسااااااااااس االعرتاف، وكذلك التغيريات ال  قد تؤث

 االعرتاف. 
  

التدابري االنتصافية اليت جيوز منحها بعد االعرتاف ابإلجراء  -24 املادة  
 التخطيطي األجنيب 

 احلفااااظ األجنيب، التذريري  إلجراء االعرتاف بعااادحيثماااا كاااان من اللزم،  -1
 جمموعة   عضو موجودات محاية أو تنفيذ  أو مجاعي إعسا ي حل وض  إمكانية عخى

تخك  صااااونم اااااح دائني  أو  أو في  يشااااا ك أو أجنيب ختريري إلجراء خيضاااا  املنشااااآت
 العضاااو ذلك دائين م ااااح محاية أو قيمتها، تعزيز أو تساااييخها املوجودات أو امل ااااح أو

 تدابري أي نحمت أن اجملموعة، ممثل طخب عخى بناء لخمحكمة، زاج املنشآت، جمموعة  
 :يخي ما منها مناسبة، انت افية
 ؛22 املادة من 1 الفقرة مبقتضى ممنوح انت ا  تدبري أيِّ  متديد )أ( 
 املنشآت؛ جمموعة عضو موجودات عخى التنفيذ وقف )ب( 
 املنشااااآت جمموعة عضااااو موجودات من أيّ   مخكية نقل   احلق تعخيق )ج( 

 آ ر؛ حنو عخى فيها الت رف أو  هنها أو
 املنشآت؛ جمموعة بعضو تتعخق إعسا  إجراءات أيِّ  وقف )د( 
 املتعخقة املنفردة اإلجراءات أو املنفردة الدعاو  اساااااااتمرا  أو بدء وقف (ه) 
   وم ؛ أو التزامات  أو حقوق  أو املنشآت جمموعة عضو مبوجودات
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 جمموعة عضااااااو موجودات بعض أو كل  تسااااااييل أو إدا ة مهمة إسااااااناد )و( 
 محاية أجل الدولة من هذ    املعنيَّ  اإلعسااااا  ممثل إىل الدولة هذ    الكائنة املنشااااآت

 مجاعي إعسا ي حل وض  بغرض قيمتها تعزيز أو تسييخها أو اصو  وأ املوجودات تخك
 بعض أو كل  تسييل أو إدا ة عخى قاد  غري ذاك اإلعسا  ممثل يكون وحيثما. تنفيذ  أو

 إىل املهمة هذ  إساااااناد جيوز الدولة، هذ    الكائنة املنشاااااآت جمموعة عضاااااو موجودات
 احملكمة؛ تعين  آ ر شذ  أيِّ  إىل أو اجملموعة ممثل

التدابري اللزمة السااااااااتجواب الشااااااااهود أو مج  األدلة أو تسااااااااخيم  اختاذ )ز( 
املعخومات املتعخقة مبوجودات عضو جمموعة املنشآت أو شؤون  أو حقوق  أو التزامات  أو 

   وم ؛ 
عخى الرتتيبات املتعخقة بتمويل عضااو جمموعة املنشااآت، واإلذن  املوافقة )ح( 

 تخك؛ بتقدمي التمويل   إطا  ترتيبات التمويل 
 مبوجب اإلعسا  ملمثل متاحا يكون قد إضا  انت ا  تدبري أيِّ  منح ) ( 

 .الدولة هذ  قوانني
 وضاااا  بغرض قيمتها تعزيز أو تسااااييخها أو اصااااو  املوجودات أو محاية أجل من -2

 عضااو موجودات بعض أو كل  توزي  مهمة إسااناد جيوز تنفيذ ، أو مجاعي إعسااا ي حل
 وحيثما. الدولة هذ    املعنيَّ  اإلعسا  ممثل إىل الدولة هذ    الكائنة املنشآت جمموعة
 جمموعة عضااااااااو موجودات بعض أو كل  توزي  عخى قاد  غري ذاك اإلعسااااااااا  ممثل يكون

 أيِّ  إىل أو اجملموعة ممثل إىل املهمة هذ  إسااااااااناد جيوز الدولة، هذ    الكائنة املنشااااااااآت
 .احملكمة تعين  آ ر شذ 

  ملوجودات يتعخق فيمااا املااادة هااذ  مبقتضااااااااااااااى انت اااااااااااااااا  تاادبري منح جيوز ال -3
   يشااااا ك املنشااااآت جمموعة   عضااااو أبيِّ  واياصااااة الدولة هذ    الكائنة والعمخيات

 إلجراء  اضاااااااااعا   املنشاااااااااآت جمموعة   العضاااااااااو ذلك يكن مل إذا أجنيب ختريري إجراء
 من حد أد  إىل التقخيل هو اإلعسااااااااا  إجراء بدء عدم من الغرض يكن مل ما إعسااااااااا ،
 .القانون هذا مبقتضى اإلعسا  إجراءات استهلل حاالت

لخمحكمة أن ترفض منح تدبري انت اااااا  مبقتضاااااى هذ  املادة إذا كان من  جيوز -4
مكان مركز امل ااااح الرئيساااية   شااا ن هذا التدبري عرقخة إدا ة إجراءات اإلعساااا  اجلا ية 

 ت يشا ك   اإلجراء التذريري األجنيب. لعضو   جمموعة منشآ
 

 الدولة هذه يف اإلجراءات يف اجملموعة ممثل مشاركة -25 املادة  
   يشاااااا ك أن اجملموعة ملمثل جيوز األجنيب، التذريري  إلجراء االعرتاف بعد -1
 .األجنيب التذريري اإلجراء   مشا ك منشآت جمموعة   بعضو يتعخق إجراء أيِّ 
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 هاذ    إجراء أيِّ    اجملموعاة ممثال مشاااااااااااااااا كاة عخى توافق أن لخمحكماة جيوز -2
 .األجنيب التذريري اإلجراء   مشا ك غري منشآت جمموعة بعضو يت ل الدولة

 
 املوافقة على احلل اإلعساري اجلماعي  -26 املادة  

 يكون املنشااااااآت جمموعة   عضااااااوا   ميس اجلماعي اإلعسااااااا ي احلل كان  حيثما -1
 اإلعسااااا ي احلل من اجلزء ي اااابح الدولة، هذ    مؤسااااساااات  أو الرئيسااااية م اااااحل  مركز

 مجي  عخى ح اال إذا الدولة هذ    انفذا   اجملموعة   العضااو ذلك ميس الذي اجلماعي
 .الدولة هذ  لقوانني وفقا   املرخوبة واإلقرا ات املوافقات

 دعوا  إلمساع الدولة هذ     كمة إىل مباشاار طخب تقدمي اجملموعة ملمثل ثق -2
 .وتنفيذ  مجاعي إعسا ي حل إبقرا  املت خة املسائل بش ن

  
  املعنيني األشخاص وسائر الدائنني محاية -5 الفصل  
 محاية الدائنني وسائر األشخاص املعنيني  -27 املادة  

منح أو  فض أو تعديل تدبري انت ااااااااااااااا  أو إ ائ  مبوجب هذا القانون،  لد  -1
 اض  إلجراء ختريري أو أنَّ م اح دائين كل عضو  رمئن إىلجيب عخى احملكمة أن ت

من أعضاااااء جمموعة املنشااااآت وسااااائر األشااااذاص املعنيني، مبن فيهم عضااااو في  مشااااا ك 
 وافية.  يجمنح، حتظى حبمايةاياض  لختدبري االنت ا  الذي ساملنشآت جمموعة 

ِض  أن لخمحكمة جيوز -2  ترا  ملا القانون هذا مبوجب املمنوح االنت ا  التدبري ختج
 .ضمان تقدمي شر  ذلك   مبا شرو ، من مناسبا  

 التادبري ميسااااااااااااااال  شااااااااااااااذ  أو اجملموعاة ممثال طخاب عخى بنااء لخمحكماة، جيوز -3
 .تنهي  أو التدبري هذا تعدِّل أن منها، مبباد ة أو القانون، هذا مبوجب املمنوح االنت ا 

  
   األجنبية املطالبات معاملة -6 الفصل  
 الرئيسية غري اإلجراءات: األجنبية املطالبات مبعاملة املتعلق التعهد -28 املادة  

 معامخة تيسااااااااااااااري أو  ئيسااااااااااااااية غري إجراءات بدء من حدّ   أد  إىل التقخيل بغية -1
 يرفعها أن ميكن ال  املرالبة، معامخة جيوز منشااآت، جمموعة إعسااا  سااياة   املرالبات

 إجراء   أ ر ، دولة    ئيسااااااااااية غري إجراءات   املنشااااااااااآت جمموعة   عضااااااااااو دائن
  ئيساااية، غري إجراءات   هلا ساااتمنح ال  لخمعامخة وفقا   الدولة هذ    مساااتهل  ئيساااي
 :شريرة

تعهد مبعامختها عخى هذا النحو من جانب ممثل اإلعسااااا  املعنيَّ  تقدمي )أ( 
  اإلجراء الرئيساااااااااااي   هذ  الدولة. وعندما يعنيَّ ممثل جمموعة، ينبغي أن يقدِّم التعهلد 

 كل من ممثل اإلعسا  وممثل اجملموعة؛ 
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 التعهد للشرتاطات الشكخية، إن وجدت، هلذ  الدولة؛  استيفاء )ب( 
 .الرئيسية اإلجراءات   متنح ال  املعامخة عخى احملكمة موافقة )ج( 

   اإلعسااااااا  حوزة بشاااااا ن ومخزما   انفذا   1 الفقرة مبقتضااااااى املقدَّم التعهلد يكون -2
 .الرئيسي اإلجراء

  
 مبوجباملقدم  ابلتعهد يتعلق فيما الدولة هذه يف احملكمة صالحيات -29 املادة  

 28 املادة
الذي هو من دولة أ ر  يوجد فيها  ،كان ممثل اإلعسااااااااااا  أو ممثل اجملموعة  إذا 

، جاز حملكمة   هذ  الدولة 28قد قدَّم تعهلدا  مبوجب املادة  ،إجراء  ئيسااااااي قيد النظر
 أن: 

  اإلجراء الرئيسااااااااااااااي األجنيب مراااالباااات  ميكن  اجلعاااعخى أن تج  توافق )أ( 
 ي   هذ  الدولة؛   إجراء غري  ئيس تقدمخبلف ذلك أن 

 . ئيسي غري إجراء بدء ترفض أو توقف )ب( 
  

  يةإضاف أحكام -ابء اجلزء  
 الرئيسية اإلجراءات: األجنبية املطالبات مبعاملة املتعلق التعهد -30 املادة  

 املرالبات ملعامخة تيساااريا   أو  ئيساااية إجراءات بدء من حدّ   أد  إىل التقخيل بغية 
 عضو إعسا  ملمثل جيوز أ ر ، دولة   إعسا  إجراء   الدائن هبا يتقدم أن ميكن ال 
 تخك مينح أبن يتعهد أن الدولة هذ    املعنيَّ  اجملموعة ممثل أو املنشااااااااااااااآت جمموعة  

 الدولة تخك   إعسااااااا  إجراء   سااااااتتخقَّاها كانء  ال  املعامخة الدولة هذ    املرالبات
 هااذا وخيضاااااااااااااا . املعااامخااة تخااك عخى توافق أن الاادولااة هااذ    لخمحاااكم وجيوز األ ر ،
 حلوزة ومخزما   انفذا   ويكون وجدت، إن الدولة، هلذ  الشااااااااااااااكخية للشاااااااااااااارتاطات التعهلد

 .اإلعسا 
  

 مبوجب املقدم ابلتعهد يتعلق فيما الدولة هذه يف احملكمة صالحيات -31 املادة  
 30 املادة

الذي هو من دولة أ ر  يوجد فيها  ،كان ممثل اإلعسااااااااااا  أو ممثل اجملموعة  إذا 
، جاز لخمحكمة   هذ  30قد قدَّم تعهدا  مبوجب املادة  ،إجراء إعسااااااااااااااا  قيد النظر

 الدولة أن: 
  اإلجراء الرئيسااااااااااااااي األجنيب مراااالباااات  ميكن  جلعخى أن تجعاااا توافق )أ( 

   إجراء   هذ  الدولة؛  تقدم خبلف ذلك أن
 . ئيسي إجراء بدء ترفض أو توقف )ب( 
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 تدابري انتصافية إضافية -32 املادة  

أنَّ إىل احملكمااااة، بعااااد االعرتاف  إلجراء التذريري األجنيب،  اطماااا نااااء إذا -1
ملنشآت املت ثرين ستحظى بقد  واف من احلماية   إطا  م اح دائين أعضاء جمموعة ا

، جاااز 30أو املااادة  28ذلااك اإلجراء، و  ااااااااااااااوصاااااااااااااااا  إذا قاادِّم تعهااد مبوجااب املااادة 
، أن 24لخمحكمة، إىل جانب منح أيِّ تدبري من تدابري االنت اااااااااااااااف املبينة   املادة 

موعة املشاا كني   توقف إجراء اإلعساا    هذ  الدولة بشا ن أي عضاو من أعضااء اجمل
 . بدء اإلجراء التذريري األجنيب أو ترفض 

 ممثل تقدمي بعد احملكمة، اطم نء إذا، 26 املادة أحكام عن النظر ب اااااااااااااارف -2
 املنشااااااآت جمموعة أعضاااااااء دائين م اااااااح أنَّ إىل  مقرتح، مجاعي إعسااااااا ي حلل اجملموعة
 ذا اجلزء تقرَّ  أن لخمحكمة جاز احلماية، من كاف  بقد  سااااااااااااااتحظى أو حتظى املت ثرين
 االنت اااااف تدابري من لتنفيذ  يخزم قد ما متنح وأن اجلماعي اإلعسااااا ي احلل من ال ااااخة
 .24 املادة   املبيَّنة

 


